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ZELENA DOLINA
Udna delavnica - pot do znanja, izku5enj in zaposlitve
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7VE7E SOZITJE

Bistvo projekta je udenje z delom, ki po-
sameznim skupinam invalidov zagotavlja
pridobitev konkurendnega znanja in kompe-
tenc, ki ustrezalo delodajalcem. Njegov na-
men je izbolj5ati zaposljivost in socialno
vkljudenost ranljivih skupin, ustvarjati de-
lovna mesta za ranljive skupine ter zago-
toviti enakost med spoloma, pri tem pa ni
poudarek zgolj na zagotavljanju konku-
rendnosti, temved kontinuitete in trajnosti.
Vsa delovna mesta so prilagojena in pri-
merna za invalide. Ker so to teZe zaposljive
osebe z dolodenimi omejitvami, so tudi vse
delovne dejavnosti prilagojene njihovim
zmoZnostim. Cilj projekta je med drugim tudi
prizadevanje, da bi projekt omogocil razvoj
nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK) za
osebe iz ranliive ciljne skupine

Za potrebe projekta smo v sodelovanju s
partnerskimi organizacijami razvili pro-
grame za Stiri udne delavnice:
. Univerzitetni rehabilitacijski in5titut

Soda izvala usposabljanje v udni de-
lavnici za delo arhivarja vna5alca po-
datkov. UdeleZenci si v njej pridobijo
znanje iz temeljnih pojmov in zako-
nodaje s podrodja arhiviranja, ravnanja
s poslovno dokumentacijo, hrambe do-
kumentarnega gradiva in varovanja po-

datkov, popisa in izloeanja dokumen-
tacije ter priprave , zalema, vnosa doku-
mentac[e in nadzora vnosa podatkov ter
se tako usposobijo za delo z dokumen-
tarnim gradivom. V sklopu projekta sta
se usposabljali dve skupini. V prvi je bilo
pet oseb, v drugi pa Stiri . Za sodelovanje
v prograrnu usposabljanja je potrebna
najmanj detrta stopnja izobrazbe. Pro-
gram usposabljanja je trajal Sest mese-
cev, po Sest ur na dan. Vsi udeleZenci so
uspe5no dokoncali program usposab-

ljanja. Prejeli so interno potrdilo. Po
kondanem usposabljanju smo Stiri ude-
leZence zaposlili na podrocju arhiviranja
in bod o zaposleni do izteka projekta leta

2014,
Center za rehabilitacijo invalidov
Gelje izpeljuje lesno udno delavnico Po-
moZni obdelovalec lesa, kjer udele-
Zenci pridobijo temeljno teoretidno
znanje in ga preskusijo v praksi ter se
tako usposobijo za dolodena dela, kot so
pomod pri pakiranju pohi5tva, pomod v
lakirnici, pomod pri bru5enju lesa in po-

mo6 pri montaZi pohi5tva. Spoznajo
razlidne vrste in tehnike mizarskih vezi
ter premazov zazaildito lesenih povr5in.

Julija 2012 so zaposlili prvi dve ude-
leZenki in januarja 2013 5e dva ude-
leZenca, ki so uspe5no opravili Sest-
mesedno usposabljanje. Vsi zaposleni
delajo v enoti Pohi5tvo, opravljajo pre-
proste delovne naloge, kot so pomod pri

sortiranju in razrezu lesa, lepljenju, stroj-
nem in rodnem bru5enju obdelovancev
ter poliranju in pakiranju izdelkov.

Lelva izpeljuje udno delavnico za ure-
janje okolja Pomohni vrtnar. UdeleZenci
si pridobijo teoretidno znanje, potem pa
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se usposobijo na delovnem mestu.
Namen te delavnice je, da si udeleZenci
pridobijo znanje za konkretno delo, ki ga
opravlja pomodnik vrtnarja prostorov.
UdeleZenci tega izobralevanja so pri-
pravljeni za pridobitev nacionalne po-
klicne kvalifikacije pomodnik vrtnarja, ko
bo poklic registriran na Regionalnem
izobraLevalnem centru. Potem ko so
udeleZenci pridobili znanje, izku5nje v
izobraZevanju (november 2011 maj
201 3), ki so pogoj za uspe5no oprav-
ljanje poklica, so od skupaj osmih
udeleZencev po kondanem usposab-
ljanju v Zelvi zaposlili Sest oseb.

o lnvalidsko podjetje Posodje izpeljuje
udno delavnico za podrocje kmetovanja
Zeleni programi. Zajema podrodje kme-

tijstva, urejanja vseh zelenih povr5in in
delo v gozdu. Konec leta 2012 so zadeli
z usposabljanjem in pripravo razmer za
pridelavo ekosadik zelenjave. Vse od
setve, vzgoje, pakiranja do prodaje op-
ravljajo udeleZenci delavnice in za-
posleni pri pro.lektu, ob strokovni pomodi
in podpori zunanjih strokovnjakov. De-
lavnic so se udeleZile tri skupine, Sest
udeleZencev so po koncu programa za-
poslili v podjetju Posodje. Postavili so si
cilj, da bodo po kondanem projektu oh-

ranili dim ved delovnih mest v Zelenem
pfogramu. V ta namen nadrtujejo v pod-
jetju vedjo naloZbo v rastlinjake in op-
rgmo.

. Partnerica Univerzitetnega rehabilitacij-
skega in5tituta pri projektu Zelenadolina
je tudi ZvezaSoZitje - Zvezadru5tev za
pomod osebam z motnjami v du5evnem
razvoju, ki je dejavna predvsem v
prizadevanju za razvoj nacionalne po-
klicne kvalifikacije in promoctje samega
projekta.

Ves 6as trajanja projekta se upo5teva
nadelo enakih moZnosti , kt zalema socialno
vkljudevanje z zornega kota socialnovar-
stvene, zaposlovalne in podjetni5ke politike
ter razvoja in vpeljave ukrepov za spodbu-
janje socialnega vkljudevanja v delovno
okolje. Vse dejavnosti, ki se izpeljujejo v
projektu, so primerne za razlidno ovirane
osebe in vsem udeleZencem zagolavljajo
enake moZnosti na trgu dela, seveda pod
posebni mi pogoj i zaposlovanja.
Najbolj5i izraz uspeha projekta je odziv
udeleZencev. Sporodila, ki jih dajejo, so
spodbudho, saj kalejo, da so udeleZenci v
programu usposabljanja vedinoma zado-
voljni, to pa daje nov navdih in je spodbuda
za nadaljevanje projekta. Hkrati je spod-
budno tudi to, da je sodelovanje s partnerji
odlidno in da njihov odziv ka1e, da je dovolj
mest in moZnosti za nadaljnje uspe5no
sodelovanje in izpeljavo projekta, to pa se
kale tudi v Stevilnih zaposlenih udeleZencih.

Mag. Andreja Ktek, koordinatorica projekta,

U n ive rzitetn i re h a b i I ita cij ski i n Stitut Soia
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